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Generalforsamling 3. februar
Vores generalforsamling blev afholdt 3. februar i Nexø Hallens Cafeteria. Vi var kun
13 fremmødte. Holger bød velkommen og Jørgen Alstrup blev valgt til dirigent og
styrede slagets gang.
Formanden aflagde en fyldestgørende beretning uden kommentarer fra forsamlingens
side. Kim Andersen fik overrakt DFU´s 10 års nål. Morten aflagde regnskab med et
overskud på ca. kr. 4.400 mod et budgetteret underskud på kr. 600,- Der har været
større indtægter i kampafgift end vi havde turde håbe på.
Kontingent og kampafgift fastholdes med de gældende takster. Ingen indkomne
forslag. Alle valg var hurtigt overstået med genvalg til alle. Bestyrelsen har senere
konstitueret sig og den står på side 1 i nyhedsbrevet.
Under eventuelt uddelte Holger på DBU
Bornholms vegne dommernåle til Morten Hjorth
(15 år) Kim Andersen (10 år) og Louise Mikkelsen
(5 år). Christian Pedersen var ikke stede og fik ikke
sin 5 års nål på dagen. Thomas Kiil takkede for
gaven til sin fødselsdag.

Morten, Louise og Kim modtog nåle.

Formanden sluttede med at overrække en gave til
dirigent Jørgen Alstrup.
Herefter udbragte vi et 3 foldigt leve for foreningen.
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Superligafodbold 27. februar
Igen i år lykkes det at arrangere en tur til en superligakamp. De eneste
kamptidspunkter der passer os er kl. 14.00 eller 16.00 på grund af færgetider. Derfor
hed kampen i år FC Nordsjælland – FC Randers den 27. februar. Vi kørte med Jan
Oles turistfart med afgang kl. 10.30 om formiddagen med ankomst ca. kl. 13.30 til
Farum. Så blev der kø foran pølse og ølboden. Kl. 14.00 startede kampen og
desværre blev det en jævn kedelig 0 – 0 kamp uden de store chancer. Herefter hurtig
ud i bussen og vi kørte til Fields og spiste en lækker buffet. Vi havde god tid, så alle
blev meget mætte. Herefter var det videre til Ystad og færgen hjem med ankomst kl.
21.50. Der var selvfølgelig rigeligt med drikkevarer i bussen begge veje.
Jeg følte, at alle var meget glade for turen og det var en meget social tur, hvor alle
snakker med alle. På det punkt har et meget fint socialt element i klubben og sådan en
tur hjælper meget på dette. Vi var i alt 22 stykker med bussen. Et flot resultat med
kun 32 medlemmer.

22 rejste til Farum den 27. februar. ”Næsten alle” var nået frem ved fotograferingen før afgang –
der manglede kun et par stykker fra Hasle!

Vintertræning 2022
Som noget nyt forsøgte dommerklubben med vintertræning. Fra 9. januar til 20.
februar. Det var Kim Andersen der stod for initiativet og det blev godt modtaget. Vi
var fra 3 til 10 pr. gang og dommere var flinke til at melde fra hvis de ikke kom.
Nogle gange var der futsal samtidig, så vi synes fremmødet var tilfredsstillende. Efter
løbeturen på Stadion var der hygge med øl og vand i klubhuset på BFK´s regning.
Keld Hansen sponserede også en kasse øl. TAK.

Futsalturneringen 2022.
Futsalturneringen er afsluttet i meget lille målestok, men der blev da afviklet nogle
kampe. Mange tak for jeres indsats og afregningen er snart på vej, hvis I ikke allerede
har modtaget penge.
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Medlemsmøde 16. marts kl. 19.00 Rønne Hallens Cafeteria
Hermed indkaldes til medlemsmøde onsdag den 16. marts kl. 19.00 i Rønne hallens
Cafeteria. Vi håber på stort fremmøde. Med den fine tilmelding til vores tur, håber vi
at se de fleste igen. Dem der ikke var med på turen håber vi også vi ser denne gang.
Programmet er udlevering af dommerinformation, teoritest med 1 X 2, fri spørgelyst
og orientering fra kontoret.
Mød godt frem!

Træningskampe 2022
Træningskampene er i fuld gang og mange af jer har været ude at dømme. Vi har
stort set været heldige med vejret, så det har været dejligt. Den første afregning er
nok på trapperne, hvis de ikke er kommet.

Udendørsturneringen 2022
Når I læser dette nyhedsbrev, så har de fleste af jer fået dommerpåsætning gældende
fra 18. marts til 3. april. Det er fortrinsvis BSH kampe som spilles på vores to
kunststofbaner, så vær lige opmærksom på hvor kampene spilles.
Næste påsætning fra 4. april kommer ultimo marts og her skulle græsbanerne gerne
være klar, men tiden må vise hvordan vejret arter sig. AFBUD ajourføres senest 15.
marts som tidligere.
Vi er ikke mange dommere til rådighed p.t. Vi er 20 – 22 stykker som dømmer mere
eller mindre. Jeg håber I er friske og klar til kampene, uden de mange afbud.
Som skrevet i Dommerinformationen, så er evt. afbud til kontoret i kontorets
åbningstider. Efter fredag kl. 12.00 er afbud til Holger.
Her vil jeg sige, at afbud IKKE meddeles pr. sms. I kan ikke være sikker på jeg læser
den tids nok.

Jørn Agregaard fylder 75 år søndag den 3. april
Jørn Agregaard fylder 75 år søndag den 3. april 2022.
Jørn er den dommer blandt vores medlemmer som har været dommer
længst. Jørn tog dommereksamen som 17-årig i 1965. Jørn satsede
meget på dommergerningen og blev i 1972 den yngste divisionsdommer i Danmark på det tidspunkt. Jørn nåede 2. division og
stoppede i divisionen i 1982. Senere blev han bedømmer i divisionen.
Jørn har altid været meget engageret i klubben og var i bestyrelsen i flere år. Jørn
stiftede mødeaktivitetspokalen til nye dommere og var med til at udsætte den første
pokal i 1976 til vores keglemesterskaber. Begge pokaler eksisterer den dag i dag og
uddeles stadig. Jørn er stadig aktiv til vores keglemesterskaber og har lige deltaget i
vores tur til FC Nordsjælland.
Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer
Klub.
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Hans Heiede fylder 60 år søndag den 3. april .
Hans Heiede fylder 60 år søndag den 3. april 2022. Hans tog
dommereksamen i 2009 og har dømt lige siden. Hans har nået i
SH1 samt LD, men har på det sidste desværre fået problemer
med anklerne. Hans har altid været meget aktiv og har også
siddet i bestyrelsen de senere år. Her sidder han i
aktivitetsudvalget. Hans er meget aktiv til vore arrangementer.
Der skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen fra Bornholms Fodbolddommer
Klub.

Dommerkursus marts 2022.
Det er lykkes efter mange bestræbelser fra unionens side, at få stablet et
dommerkursus på benene. Kurset starter den 19. marts og der er eksamen den 30.
marts. Christian Nejstgaard er instruktør.
Efter en forhåbentlig vellykket eksamen, skal de nye dommere gennemføre tre
prøvekampe med vejledere ved deres side, inden de er uddannede fodbolddommer.
Efter disse tre kampe bliver de nye overladt til sig selv, fordi de pludselig skal
gennemføre kampene uden vejleder. BFK´s bestyrelse har besluttet, at vi vil gøre en
ekstraordinær indsats overfor vores kommende kollegaer, og forhåbentlig
medlemmer i BFK. Det vil vi bl.a. gøre ved at etablere et korps af erfarne dommere,
som vi kan kalde ”onkel – mentor – eller hjælper”.

Derfor mangler vi nogle rutinerede dommere til at støtte
”de nye” i deres første kampe.
Er det noget for dig – eller kender du én som gerne vil
hjælpe – så ring straks til bestyrelsen for BFK!
Aktiviteter 2022
Dommermøde:

Onsdag den 16. marts kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria

Minigolf:

Fredag den 27. maj kl. 17.00 i Nyker

Teori – og løbetest:

Onsdag den 22. juni kl. 16.00, Rønne Stadion Nord

Dommermøde:

Tirsdag den 16. august kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria

Futsal møde:

Onsdag den 2. november kl. 19.00, Rønne Hallens Cafeteria

Kegleaften:

Fredag den 2. december.
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